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 Nâng cao năng suất

 Khai thác hiệu quả thiết bị

 Độ chính xác tồn kho
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ĐẦU TƯ THÔNG MINH VÀ LINH HOẠT

Chi phí linh hoạt

Đáp ứng mọi loại hình doanh nghiệp

Nâng cấp miễn phí
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SMARTLOG WAREHOUSE MANAGEMENT (SWM)



Chúng tôi cung cấp giải pháp
tư vấn đặc biệt về kho hàng

 Quản lý dự án

 Tư vấn triển khai

 Triển khai các dịch vụ gia tăng

 Đào tạo và cập nhật kiến thức

 Nâng cấp hệ thống

 Mở rộng và tùy biến với từng đối tác khác

 Tích hợp hệ thống

 Bảo trì hệ thống

Và hơn thế nữa, chúng tôi cung cấp một hệ sinh thái công 

nghệ thông tin cho hoạt động logistics.
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free

40%
off

Khách hàng tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG

Mr. Kurt Binh
Cell: 091  742 9999

Hotline: 0822 530 709
E-mail: kurtbinh@gosmartlog.com
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ÁP LỰC THỊ TRƯỜNG

Giao hàng đúng thời điểm JIT

Cần một giải pháp tổng thể
 Làm thế nào tôi có thể quản lý số 
lượng mã hàng tăng nhanh.
 Làm thế nào đánh giá việc tuân thủ 
dán nhãn?

 Làm thế nào giảm thời gian nhận 
đơn hàng?
 Làm sao tăng tốc độ vận hành 
hiệu quả?

Tổng chi phí thấp nhất
 Trong khi giảm thiểu số lượng tồn 
kho, mà cũng tăng năng lực quản trị ?
 Làm thế nào nâng cao năng lực 
hiệu quả nhân lực?

Đảm bảo khả năng cung cấp
 Làm thế nào tôi cải thiện độ chính 
xác quá trình nhận đơn hàng?
 Làm thế nào tôi có thể nhìn tổng 
thể kho hàng?

Nhận hàng Đầu raQuá trình vận hành
nội bộ

CẦN CÓ NHỮNG THAY ĐỔI

01 02 03

04 05
Kết nối với các hoạt động 

logisitics khác như quản lý vận 
tải (TMS), quản lý nhà cung cấp

Sắp xếp hợp lý  dòng chảy hàng 
hóa

(e.g. Cross-Docking)

Hỗ trợ thiết bị di động cập nhật 
thông tin (e.g. RF, RFID)

Tích hợp dữ liệu toàn bộ đối tác 
thông qua (EDI, API, XML)

Hỗ trợ tất cả các loại hình 
doanh nghiệp (3PL, bán lẻ, sản 

xuất, thương mại...)

Nâng cao hiệu suất vận hành 
thông qua quá trình tự động chỉ 

định vị trí.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO

 Tự động hóa công 
việc.

 Tối ưu hóa công việc 
được giao.

 Giảm thiểu thời gian di 
chuyển.

Hiệu suất
nhân lực

 Tối ưu hóa không gian 
kho hàng.

 Sử dụng tối đa các 
trang thiết bị.

 Tối ưu hóa đường di 
chuyển hàng hóa.

Hiệu dụng
nguồn lực

 Giảm thiểu chi phí tồn 
kho.

 Sắp xếp hợp lý.

Tự động hóa quá trình 
châm hàng.

Hiệu dụng
tồn kho

Hiệu Quả Kho Hàng



CHỨC NĂNG CHÍNH















Mô tả tổng thể
 quá trình WMS

Lắp Ráp

Kiểm hàng

Dán NhãnChi Phí

Xuất Hàng

Quản lý
Self life

Bổ
Sung

Di Chuyển

Nhận hàng Kiểm tra Cross dock  

Hỗ trợ thiết bị di động

Xuất hàng Đóng gói Soạn hàng  

Tích hợp hệ thống khác

Vận chuyển Mua hàng Sản xuất Tài chính
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